
הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

20/10/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     001 7102 הרערע רפס יתב תשגנה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ב "ט ח  ר פ ס  ת י ב  10 ק ר פ       
      
.ם י ת ו ר י ש  י א ת  ת ש ג נ ה  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
םיתוריש יאת לולכמל םייק רוזביא קוריפ     01.1.010
תללוכ הדובעה .ללוכ לולכמב םיאת 4 ללוכש      
לעו םיתוריש יאתב םייק ףוצירו הקימרק קוריפ      
םיתורישה יאת תותלד ,הסינכה לש תוריק      
ינש ןיב ריק רוסינו ךותיח ללוכ ןשי רוזבאו      
יוניפו .תינכת יפל הסינכב תוריקו םיאת      
תייחנה יפל לכה רשואמ םוקמל תלוספה      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .חקפמה  
      
01 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ הצחמ תינב     01.1.020

  1,120.00   160.00     7.00 .ןיוזמ ןוטבמ תוברטשו תורוגח ללוכ מ"ס ר"מ   
      
תודוקנ ללוכ ןבלו רוחש למשח תכרעמ תרדסה     01.1.030
יפוג תפלחהו הרואיתו למשח      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .םייק למשח חולל תורבחתהו.הרואת  
      
3 לולכמל בויבו זוקינ, םימ תיתשת תרדסה     01.1.040
םייק םימ וקל רוביחו םירויכהו םיתורישה יאת      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק רשואמ םוקמל תלוספה יוניפ תללוכ הדובעה .  
      
גוסמ םישדח הקימרק יחיראמ תוריק יופיח     01.1.050
יפל ןווג מ"ס 02/02 תודימב ןלצרופ טינרג      

  9,000.00   180.00    50.00 ר"מל ח"ש 06 דוסי ריחמ לכירדאה תריחב ר"מ   
      
םייקה יפל וצרט תופצרמב ףוצירו הקפסא     01.1.060
תריחב יפל ,ר"מל ח"ש 06 דוסי ריחמ      

  2,160.00   180.00    12.00 .לכירדאה ר"מ   
      
לע םינוויכ ינשבב לגרס תובכש יתש  םינפ חיט     01.1.070
וא תוציחמו תוריק לש םירשוימ םיחטש      
וא םייקפוא וא םייכנא םירושימב תורקית      
רחא חטש לכו םידומע וא םיעפושמ      
ליגר חיט הנושאר הבכש טרופמונניאש      

  3,600.00    90.00    40.00 .רופא/ןבל טכילש הינשה הבכשהו ר"מ   
      
שולש םינפ חיט ג"ע לירק רפוס  עבצב העיבצ     01.1.080
רושיא יפל ןווג .דיחא ןווג תלבקל דע תובכש      

  1,200.00    30.00    40.00 ןנכתמה ר"מ   
      
תוריקו תורוקת ג"ע יטטניס סיסב לע דויס     01.1.090

    240.00    20.00    12.00 לכירדאה תריחב יפל ןווגב ר"מ   
      
תמגודכ ןבל סרחמ םיכנ רויכ תנקתהו הקפסא     01.1.100
םע םלשומ ןקתומ הרטפ םגד "הסרח" תרצות      

    450.00   450.00     1.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו םירזיבאה לכ 'חי   
      
      

 27,770.00 1.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן הנגשת בתי ספר   .../002 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

20/10/2019
דף מס':     002 7102 הרערע רפס יתב תשגנה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 27,770.00 מהעברה      
      
      
,םיכנל םירק םימ זרב תנקתהו הקפסא     01.1.110
דעוימה קפרמ טומ י"ע הלעפה , הדימעב      

    600.00   600.00     1.00 . ךרע הווש וא , םיכנל 'חי   
      
היולת ןבל סרחמ הלסא תנקתהו הקפסא     01.1.120
תרצות תמגודכ די זחאמ ללוכ םיכנל תמאתומ      
הסכמו בשומ ללוכ , לפקתמ "הילמק-הסרח"      
ללוכ , םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ סופיט      

  2,200.00 2,200.00     1.00 . ייורג יומס החדה לכימ 'חי   
      

    300.00   100.00     3.00 הטסורינמ ריינ הלטמ תנקתהו הקפסא 'חי  01.1.130
      
לדוגב ריבש אל רמוחמ הארמ תיילתו הקפסא     01.1.140
,ףוציר ינפמ מ"ס 09 הבוגבו מ"ס 08/021      

    300.00   100.00     3.00 .םישורדה םיקוזיחה לכ ללוכ 'חי   
      
'א גוס ןבל סרחמ ןטק רויכ תבכרהו הקפסא     01.1.150

    520.00   260.00     2.00 .תירונ םגד הסרח תרצות 'חי   
      
םגד םורכ הפוצמ תמח תרצות םירק םימל זרב     01.1.160

    320.00   160.00     2.00 .  תסרווא 'חי   
      
הסרח תרצות 'א גוס ןבל סרחמ הליגר הלסא      01.1.170
החדה לכימו קיטסלפמ דבכ הסכמ בשומ ללוכ      

    800.00   400.00     2.00 . 'חי   
      
תשירדו תונקתה יפל םיאתמ טוליש תנקתה     01.1.180
םיקוזיחהו םירזיבאה לכ ללוכ. ןנכתמה      

    400.00    80.00     5.00 .םישורדה 'חי   
      
טרפ יפל םיכנ יתוריש תלד תנקתהו הקפסא     01.1.190
ןמש ריזחמ ,הזיחא תידי ללוכ 502/09 תודימב      

  2,700.00 2,700.00     1.00 .תועבצא ןגמו 'חי   
      
טרפ יפל םיתוריש רדחל הסינכ תלד תפלחה     01.1.200
הסינכה חתפ תלדגה ללוכ 502/09 תודימב      
חתפה תלדגהו הסינכה תציחמ תסירה י"ע      
הקפסאו . תינכת יפל ךרואה תלדגהל אתל      
תוידי ללוכ תמאתומ השדח תלד תבכרהו      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .תועבצא ןגמו ןמש ריזחמ ,הזיחא 'חי   
 38,910.00 .םיתוריש יאת תשגנה 1.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן הנגשת בתי ספר   .../003 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

20/10/2019
דף מס':     003 7102 הרערע רפס יתב תשגנה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ש י ג נ  ם י ת ו ר י ש  א ת  2.10 ק ר פ  ת ת       
      
. םייק שיגנ םיתוריש אתל םייק רוזביא קוריפ     01.2.010
םייק ףוצירו הקימרק קוריפ תללוכ הדובעה      
יוניפו תלדו ,תוריק לעו םיתוריש יאתב      
תייחנה יפל לכה רשואמ םוקמל תלוספה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .חקפמה  
      
5.3 ףוליקו טוטיס ללוכ םיתורישה את תבחרה     01.2.020
תלבק דע םידדצה ינשמ םיקולב תוריקמ מ"ס      
תללוכ הדובעה .וטנ מ"ס 041 לש את בחור      
םוקמל תלוספה יוניפו .ןוטב תבכש תצברה      

  1,000.00   100.00    10.00 .רשואמ ר"מ   
      
תודוקנ ללוכ ןבלו רוחש למשח תכרעמ תרדסה     01.2.030
יפוג תפלחהו הרואיתו למשח      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .םייק למשח חולל תורבחתהו.הרואת  
      
3 לולכמל בויבו זוקינ, םימ תיתשת תרדסה     01.2.040
םייק םימ וקל רוביחו םירויכהו םיתורישה יאת      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק רשואמ םוקמל תלוספה יוניפ תללוכ הדובעה .  
      
גוסמ םישדח הקימרק יחיראמ תוריק יופיח     01.2.050
יפל ןווג מ"ס 02/02 תודימב ןלצרופ טינרג      

  2,160.00   180.00    12.00 ר"מל ח"ש 06 דוסי ריחמ לכירדאה תריחב ר"מ   
      
םייקה יפל וצרט תופצרמב ףוצירו הקפסא     01.2.060
תריחב יפל ,ר"מל ח"ש 06 דוסי ריחמ      

    540.00   180.00     3.00 .לכירדאה ר"מ   
      
לע םינוויכ ינשבב לגרס תובכש יתש  םינפ חיט     01.2.070
וא תוציחמו תוריק לש םירשוימ םיחטש      
וא םייקפוא וא םייכנא םירושימב תורקית      
רחא חטש לכו םידומע וא םיעפושמ      
ליגר חיט הנושאר הבכש טרופמונניאש      

    900.00    90.00    10.00 .רופא/ןבל טכילש הינשה הבכשהו ר"מ   
      
שולש םינפ חיט ג"ע לירק רפוס  עבצב העיבצ     01.2.080
רושיא יפל ןווג .דיחא ןווג תלבקל דע תובכש      

    300.00    30.00    10.00 ןנכתמה ר"מ   
      
תוריקו תורוקת ג"ע יטטניס סיסב לע דויס     01.2.090

     60.00    20.00     3.00 לכירדאה תריחב יפל ןווגב ר"מ   
      
תמגודכ ןבל סרחמ םיכנ רויכ תנקתהו הקפסא     01.2.100
םע םלשומ ןקתומ הרטפ םגד "הסרח" תרצות      

    450.00   450.00     1.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו םירזיבאה לכ 'חי   
      
,םיכנל םירק םימ זרב תנקתהו הקפסא     01.2.110
דעוימה קפרמ טומ י"ע הלעפה , הדימעב      

    600.00   600.00     1.00 . ךרע הווש וא , םיכנל 'חי   
      

 10,010.00 2.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן הנגשת בתי ספר   .../004 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

20/10/2019
דף מס':     004 7102 הרערע רפס יתב תשגנה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,010.00 מהעברה      
      
      
היולת ןבל סרחמ הלסא תנקתהו הקפסא     01.2.120
תרצות תמגודכ די זחאמ ללוכ םיכנל תמאתומ      
הסכמו בשומ ללוכ , לפקתמ "הילמק-הסרח"      
ללוכ , םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ סופיט      

  2,200.00 2,200.00     1.00 . ייורג יומס החדה לכימ 'חי   
      

    100.00   100.00     1.00 הטסורינמ ריינ הלטמ תנקתהו הקפסא 'חי  01.2.130
      
לדוגב ריבש אל רמוחמ הארמ תיילתו הקפסא     01.2.140
,ףוציר ינפמ מ"ס 09 הבוגבו מ"ס 08/021      

    100.00   100.00     1.00 .םישורדה םיקוזיחה לכ ללוכ 'חי   
      
טרפ יפל םיכנ יתוריש תלד תנקתהו הקפסא     01.2.150
ןמש ריזחמ ,הזיחא תידי ללוכ 502/09 תודימב      

  2,700.00 2,700.00     1.00 .תועבצא ןגמו 'חי   
 15,110.00 .שיגנ םיתוריש את 2.10 כ"הס  

      
.ת ו נ ח ת  2 ת י ל ע מ ל  ה נ כ ה  3.10 ק ר פ  ת ת       
      
,ןנכתמה תריחב יפל םוקמב תילעמ ריפ תינב     01.3.010
ריפ תנקתה ,ריפה סיסב תנכהו ףוציר תאצוה      
-כ לש הבוגב תונחת שולשל יראלודומ ןולעמ      
תוחולב ריפה יופיח ,םוחב ןוולגמ ,רטמ 05.9      
יבועב תינקת הפוקש / תיבלח ןוחטב תיכוכז      
ןווגב רונתב ריפה תעיבצ .מ"מ 5+67.0+5 לש      
ךותיח תללוכ הדובעה ,ןנכתמה תריחב יפל      
ללוכ תילעמל תותלד תנקתהו ןוטבמ תוקעמ      
דע ןופלטו למשח תודוקנ תנכה ,חיט ינוקית      
ישאר הלעפה קספמ ,הקרא , הנוכמה ןוראל      
,הנוכמה ןורא לעמ םורח תרונמו ןוראה דיל      
תיכוכזל רושיאו ריפל רוטקורטסנוק רושיא      

 60,000.00 60,000.00     1.00 'פמוק .הפחמה  
 60,000.00 .תונחת 2 תילעמל הנכה 3.10 כ"הס  

      
ן י י נ ב ה  ך ו ת ב  4.10 ק ר פ  ת ת       
      
םע םואיתב( רדחל הסינכ תלד תפלחה     01.4.010
ללוכ 502/09 תודימב טרפ יפל )ןנכתמה      
תציחמ תסירה י"ע הסינכה חתפ תלדגה      
ךרואה תלדגהל אתל חתפה תלדגהו הסינכה      
תלד תבכרהו הקפסאו . חקפמה תייחנה יפל      
ןמש ריזחמ ,הזיחא תוידי ללוכ תמאתומ השדח      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .תועבצא ןגמו 'חי   
      
      
      
      
      

  3,000.00 4.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן הנגשת בתי ספר   .../005 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

20/10/2019
דף מס':     005 7102 הרערע רפס יתב תשגנה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,000.00 מהעברה      
      
      
םינפ חיט ג"ע לירק רפוס  עבצב העיבצ     01.4.020
תובכש שולש ,חקפמה תשירד יפל תומוקמב      

 12,000.00    30.00   400.00 ןנכתמה רושיא יפל ןווג .דיחא ןווג תלבקל דע ר"מ   
 15,000.00 ןיינבה ךותב 4.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

129,020.00 .ב"טח רפס תיב 10 כ"הס  
קובץ: אומדן הנגשת בתי ספר   .../006 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

20/10/2019
דף מס':     006 7102 הרערע רפס יתב תשגנה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר א ע  ל א ל ה ל א  'א  י ד ו ס י  ר פ ס  ת י ב  20 ק ר פ       
    .  
      
.ש י ג נ  ם י ת ו ר י ש  א ת  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
יוניפו .םייק שיגנ םיתוריש אתל רוזביא קוריפ     02.1.010
תייחנה יפל לכה רשואמ םוקמל תלוספה      

  1,000.00   500.00     2.00 'פמוק .חקפמה  
      
תמגודכ ןבל סרחמ םיכנ רויכ תנקתהו הקפסא     02.1.020
םע םלשומ ןקתומ הרטפ םגד "הסרח" תרצות      

    900.00   450.00     2.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו םירזיבאה לכ 'חי   
      
,םיכנל םירק םימ זרב תנקתהו הקפסא     02.1.030
דעוימה קפרמ טומ י"ע הלעפה , הדימעב      

  1,200.00   600.00     2.00 . ךרע הווש וא , םיכנל 'חי   
      
היולת ןבל סרחמ הלסא תנקתהו הקפסא     02.1.040
תרצות תמגודכ די זחאמ ללוכ םיכנל תמאתומ      
הסכמו בשומ ללוכ , לפקתמ "הילמק-הסרח"      
ללוכ , םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ סופיט      

  4,400.00 2,200.00     2.00 . ייורג יומס החדה לכימ 'חי   
      

    200.00   100.00     2.00 הטסורינמ ריינ הלטמ תנקתהו הקפסא 'חי  02.1.050
      
לדוגב ריבש אל רמוחמ הארמ תיילתו הקפסא     02.1.060
,ףוציר ינפמ מ"ס 09 הבוגבו מ"ס 08/021      

    200.00   100.00     2.00 .םישורדה םיקוזיחה לכ ללוכ 'חי   
      
מ"ס 08 ךרואב השיגנ תידי תנקתהו הקפסא     02.1.070
תללוכ הדובעה .םיתוריש את תלד ידיצ ינש לע      

    460.00   230.00     2.00 .םישורדה םירזיבאו םיקוזיחה לכ תא 'חי   
  8,360.00 .שיגנ םיתוריש את 1.20 כ"הס  

      
.ן י י נ ב ה  ך ו ת ב  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
םע םואיתב( רדחל הסינכ תלד תפלחה     02.2.010
ללוכ 502/09 תודימב טרפ יפל )ןנכתמה      
תציחמ תסירה י"ע הסינכה חתפ תלדגה      
ךרואה תלדגהל אתל חתפה תלדגהו הסינכה      
תלד תבכרהו הקפסאו . חקפמה תייחנה יפל      
ןמש ריזחמ ,הזיחא תוידי ללוכ תמאתומ השדח      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .תועבצא ןגמו 'חי   
      
םינפ חיט ג"ע לירק רפוס  עבצב העיבצ     02.2.020
תובכש שולש ,חקפמה תשירד יפל תומוקמב      

 12,000.00    30.00   400.00 ןנכתמה רושיא יפל ןווג .דיחא ןווג תלבקל דע ר"מ   
 15,000.00 .ןיינבה ךותב 2.20 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: אומדן הנגשת בתי ספר   .../007 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

20/10/2019
דף מס':     007 7102 הרערע רפס יתב תשגנה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ן י י נ ב ל  ץ ו ח מ  3.20 ק ר פ  ת ת       
      
יפל הנבמל ביבסמ ,תבלתשמ ינבא ףוציר     02.3.010
תריחב יפל םינוש תומוקמב חותיפ תינכת      

 20,000.00   100.00   200.00 .לוחו עצמ תיתשת ללוכ ריחמה .לכירדאה ר"מ   
      
גנוטיא גוסמ02/001/01 המורט ןג ןבא עוציב     02.3.020
ןוטב תרוגח תקיצי ללוכ .רופא ןווגב ע"ש וא      

  1,200.00    60.00    20.00 .תמלשומ הדובע תלבקל דע רטמ   
      
ללוכ .ע"ש וא גנוטיא גוסמ הפש ןבא עוציב     02.3.030
הדובע תלבקל דע ןוטב תרוגח תקיצי      

  1,000.00    50.00    20.00 .תמלשומ רטמ   
 22,200.00 .ןיינבל ץוחמ 3.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 45,560.00 .הראע לאלהלא 'א ידוסי רפס תיב 20 כ"הס  
קובץ: אומדן הנגשת בתי ספר   .../008 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

20/10/2019
דף מס':     008 7102 הרערע רפס יתב תשגנה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ת א ר ה ד ל א  י ד ו ס י  ר פ ס  ת י ב  30 ק ר פ       
      
.ש י ג נ  ם י ת ו ר י ש  א ת  1.30 ק ר פ  ת ת       
      
.םייק שיגנ םיתוריש אתל רוזביאמ קלח קוריפ     03.1.010
תייחנה יפל לכה רשואמ םוקמל תלוספה יוניפו      

  1,000.00   500.00     2.00 'פמוק .חקפמה  
      
היולת ןבל סרחמ הלסא תנקתהו הקפסא     03.1.020
תרצות תמגודכ די זחאמ ללוכ םיכנל תמאתומ      
הסכמו בשומ ללוכ , לפקתמ "הילמק-הסרח"      
ללוכ , םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ סופיט      

  4,400.00 2,200.00     2.00 . ייורג יומס החדה לכימ 'חי   
      
לדוגב ריבש אל רמוחמ הארמ תיילתו הקפסא     03.1.030
,ףוציר ינפמ מ"ס 09 הבוגבו מ"ס 08/021      

    100.00   100.00     1.00 .םישורדה םיקוזיחה לכ ללוכ 'חי   
  5,500.00 .שיגנ םיתוריש את 1.30 כ"הס  

      
.ן י י נ ב ה  ך ו ת ב  2.30 ק ר פ  ת ת       
      
םע םואיתב( רדחל הסינכ תלד תפלחה     03.2.010
ללוכ 502/09 תודימב טרפ יפל )ןנכתמה      
תציחמ תסירה י"ע הסינכה חתפ תלדגה      
ךרואה תלדגהל אתל חתפה תלדגהו הסינכה      
תלד תבכרהו הקפסאו . חקפמה תייחנה יפל      
ןמש ריזחמ ,הזיחא תוידי ללוכ תמאתומ השדח      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .תועבצא ןגמו 'חי   
      
םינפ חיט ג"ע לירק רפוס  עבצב העיבצ     03.2.020
תובכש שולש ,חקפמה תשירד יפל תומוקמב      

 12,000.00    30.00   400.00 ןנכתמה רושיא יפל ןווג .דיחא ןווג תלבקל דע ר"מ   
 15,000.00 .ןיינבה ךותב 2.30 כ"הס  

      
.ן י י נ ב ל  ץ ו ח מ  3.30 ק ר פ  ת ת       
      
יפל הנבמל ביבסמ ,תבלתשמ ינבא ףוציר     03.3.010
תריחב יפל םינוש תומוקמב חותיפ תינכת      

 20,000.00   100.00   200.00 .לוחו עצמ תיתשת ללוכ ריחמה .לכירדאה ר"מ   
      
גנוטיא גוסמ02/001/01 המורט ןג ןבא עוציב     03.3.020
ןוטב תרוגח תקיצי ללוכ .רופא ןווגב ע"ש וא      

  1,200.00    60.00    20.00 .תמלשומ הדובע תלבקל דע רטמ   
      
ללוכ .ע"ש וא גנוטיא גוסמ הפש ןבא עוציב     03.3.030
הדובע תלבקל דע ןוטב תרוגח תקיצי      

  1,000.00    50.00    20.00 .תמלשומ רטמ   
 22,200.00 .ןיינבל ץוחמ 3.30 כ"הס  

      
      

 42,700.00 .תארהדלא ידוסי רפס תיב 30 כ"הס  
קובץ: אומדן הנגשת בתי ספר   .../009 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

20/10/2019
דף מס':     009 7102 הרערע רפס יתב תשגנה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ה ד ה נ ל א  י ד ו ס י  ר פ ס  ת י ב  40 ק ר פ       
      
.ם י ת ו ר י ש  י א ת  ת ש ג נ ה  1.40 ק ר פ  ת ת       
      
םיתוריש יאת לולכמל םייק רוזביא קוריפ     04.1.010
תללוכ הדובעה .ללוכ לולכמב םיאת 4 ללוכש      
לעו םיתוריש יאתב םייק ףוצירו הקימרק קוריפ      
םיתורישה יאת תותלד ,הסינכה לש תוריק      
ינש ןיב ריק רוסינו ךותיח ללוכ ןשי רוזבאו      
יוניפו .תינכת יפל הסינכב תוריקו םיאת      
תייחנה יפל לכה רשואמ םוקמל תלוספה      

 10,000.00 5,000.00     2.00 'פמוק .חקפמה  
      
01 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ הצחמ תינב     04.1.020

  2,240.00   160.00    14.00 .ןיוזמ ןוטבמ תוברטשו תורוגח ללוכ מ"ס ר"מ   
      
תודוקנ ללוכ ןבלו רוחש למשח תכרעמ תרדסה     04.1.030
יפוג תפלחהו הרואיתו למשח      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק .םייק למשח חולל תורבחתהו.הרואת  
      
3 לולכמל בויבו זוקינ, םימ תיתשת תרדסה     04.1.040
םייק םימ וקל רוביחו םירויכהו םיתורישה יאת      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק רשואמ םוקמל תלוספה יוניפ תללוכ הדובעה .  
      
גוסמ םישדח הקימרק יחיראמ תוריק יופיח     04.1.050
יפל ןווג מ"ס 02/02 תודימב ןלצרופ טינרג      

 14,400.00   180.00    80.00 ר"מל ח"ש 06 דוסי ריחמ לכירדאה תריחב ר"מ   
      
םייקה יפל וצרט תופצרמב ףוצירו הקפסא     04.1.060
תריחב יפל ,ר"מל ח"ש 06 דוסי ריחמ      

  3,240.00   180.00    18.00 .לכירדאה ר"מ   
      
לע םינוויכ ינשבב לגרס תובכש יתש  םינפ חיט     04.1.070
וא תוציחמו תוריק לש םירשוימ םיחטש      
וא םייקפוא וא םייכנא םירושימב תורקית      
רחא חטש לכו םידומע וא םיעפושמ      
ליגר חיט הנושאר הבכש טרופמונניאש      

  3,600.00    90.00    40.00 .רופא/ןבל טכילש הינשה הבכשהו ר"מ   
      
שולש םינפ חיט ג"ע לירק רפוס  עבצב העיבצ     04.1.080
רושיא יפל ןווג .דיחא ןווג תלבקל דע תובכש      

  1,200.00    30.00    40.00 ןנכתמה ר"מ   
      
תוריקו תורוקת ג"ע יטטניס סיסב לע דויס     04.1.090

    360.00    20.00    18.00 לכירדאה תריחב יפל ןווגב ר"מ   
      
תמגודכ ןבל סרחמ םיכנ רויכ תנקתהו הקפסא     04.1.100
םע םלשומ ןקתומ הרטפ םגד "הסרח" תרצות      

    900.00   450.00     2.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו םירזיבאה לכ 'חי   
      
      

 45,940.00 1.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן הנגשת בתי ספר   .../010 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

20/10/2019
דף מס':     010 7102 הרערע רפס יתב תשגנה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 45,940.00 מהעברה      
      
      
,םיכנל םירק םימ זרב תנקתהו הקפסא     04.1.110
דעוימה קפרמ טומ י"ע הלעפה , הדימעב      

  1,200.00   600.00     2.00 . ךרע הווש וא , םיכנל 'חי   
      
היולת ןבל סרחמ הלסא תנקתהו הקפסא     04.1.120
תרצות תמגודכ די זחאמ ללוכ םיכנל תמאתומ      
הסכמו בשומ ללוכ , לפקתמ "הילמק-הסרח"      
ללוכ , םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ סופיט      

  4,400.00 2,200.00     2.00 . ייורג יומס החדה לכימ 'חי   
      

    400.00   100.00     4.00 הטסורינמ ריינ הלטמ תנקתהו הקפסא 'חי  04.1.130
      
לדוגב ריבש אל רמוחמ הארמ תיילתו הקפסא     04.1.140
,ףוציר ינפמ מ"ס 09 הבוגבו מ"ס 08/021      

    600.00   100.00     6.00 .םישורדה םיקוזיחה לכ ללוכ 'חי   
      
'א גוס ןבל סרחמ ןטק רויכ תבכרהו הקפסא     04.1.150

  1,040.00   260.00     4.00 .תירונ םגד הסרח תרצות 'חי   
      
םגד םורכ הפוצמ תמח תרצות םירק םימל זרב     04.1.160

    640.00   160.00     4.00 .  תסרווא 'חי   
      
הסרח תרצות 'א גוס ןבל סרחמ הליגר הלסא      04.1.170
החדה לכימו קיטסלפמ דבכ הסכמ בשומ ללוכ      

    800.00   400.00     2.00 . 'חי   
      
תשירדו תונקתה יפל םיאתמ טוליש תנקתה     04.1.180
םיקוזיחהו םירזיבאה לכ ללוכ. ןנכתמה      

    400.00    80.00     5.00 .םישורדה 'חי   
      
טרפ יפל םיכנ יתוריש תלד תנקתהו הקפסא     04.1.190
ןמש ריזחמ ,הזיחא תידי ללוכ 502/09 תודימב      

  5,400.00 2,700.00     2.00 .תועבצא ןגמו 'חי   
 60,820.00 .םיתוריש יאת תשגנה 1.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 60,820.00 .הדהנלא ידוסי רפס תיב 40 כ"הס  
קובץ: אומדן הנגשת בתי ספר   .../011 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

20/10/2019
דף מס':     011 7102 הרערע רפס יתב תשגנה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ם א ל ס ל א  י ד ו ס י  ר פ ס  ת י ב  50 ק ר פ       
      
.ם י ת ו ר י ש  י א ת  ת ש ג נ ה  1.50 ק ר פ  ת ת       
      
. שיגנ םיתוריש אתל םייק רוזביא קוריפ     05.1.010
םייק ףוצירו הקימרק קוריפ תללוכ הדובעה      
תותלד ,הסינכה לש תוריק לעו םיתוריש יאתב      
תלוספה יוניפו .ןשי רוזבאו םיתורישה יאת      

  4,000.00 2,000.00     2.00 'פמוק .חקפמה תייחנה יפל לכה רשואמ םוקמל  
      
תודוקנ ללוכ ןבלו רוחש למשח תכרעמ תרדסה     05.1.020
יפוג תפלחהו הרואיתו למשח      

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק .םייק למשח חולל תורבחתהו.הרואת  
      
אתל בויבו זוקינ, םימ תיתשת תרדסה     05.1.030
. םייק םימ וקל רוביחו םירויכהו שיגנ םיתוריש      

  3,000.00 1,500.00     2.00 'פמוק רשואמ םוקמל תלוספה יוניפ תללוכ הדובעה  
      
גוסמ םישדח הקימרק יחיראמ תוריק יופיח     05.1.040
יפל ןווג מ"ס 02/02 תודימב ןלצרופ טינרג      

  4,500.00   180.00    25.00 ר"מל ח"ש 06 דוסי ריחמ לכירדאה תריחב ר"מ   
      
יפל וצרט תופצרמב הקבדה/ףוצירו הקפסא     05.1.050
תריחב יפל ,ר"מל ח"ש 06 דוסי ריחמ םייקה      

  1,260.00   180.00     7.00 .לכירדאה ר"מ   
      
לע םינוויכ ינשבב לגרס תובכש יתש  םינפ חיט     05.1.060
וא תוציחמו תוריק לש םירשוימ םיחטש      
וא םייקפוא וא םייכנא םירושימב תורקית      
רחא חטש לכו םידומע וא םיעפושמ      
ליגר חיט הנושאר הבכש טרופמונניאש      

  1,260.00    90.00    14.00 .רופא/ןבל טכילש הינשה הבכשהו ר"מ   
      
שולש םינפ חיט ג"ע לירק רפוס  עבצב העיבצ     05.1.070
רושיא יפל ןווג .דיחא ןווג תלבקל דע תובכש      

    420.00    30.00    14.00 ןנכתמה ר"מ   
      
תוריקו תורוקת ג"ע יטטניס סיסב לע דויס     05.1.080

    140.00    20.00     7.00 לכירדאה תריחב יפל ןווגב ר"מ   
      
תמגודכ ןבל סרחמ םיכנ רויכ תנקתהו הקפסא     05.1.090
םע םלשומ ןקתומ הרטפ םגד "הסרח" תרצות      

    900.00   450.00     2.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו םירזיבאה לכ 'חי   
      
,םיכנל םירק םימ זרב תנקתהו הקפסא     05.1.100
דעוימה קפרמ טומ י"ע הלעפה , הדימעב      

  1,200.00   600.00     2.00 . ךרע הווש וא , םיכנל 'חי   
      
      
      
      

 18,680.00 1.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן הנגשת בתי ספר   .../012 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

20/10/2019
דף מס':     012 7102 הרערע רפס יתב תשגנה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 18,680.00 מהעברה      
      
      
היולת ןבל סרחמ הלסא תנקתהו הקפסא     05.1.110
תרצות תמגודכ די זחאמ ללוכ םיכנל תמאתומ      
הסכמו בשומ ללוכ , לפקתמ "הילמק-הסרח"      
ללוכ , םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ סופיט      

  4,400.00 2,200.00     2.00 . ייורג יומס החדה לכימ 'חי   
      

    200.00   100.00     2.00 הטסורינמ ריינ הלטמ תנקתהו הקפסא 'חי  05.1.120
      
לדוגב ריבש אל רמוחמ הארמ תיילתו הקפסא     05.1.130
,ףוציר ינפמ מ"ס 09 הבוגבו מ"ס 08/021      

    200.00   100.00     2.00 .םישורדה םיקוזיחה לכ ללוכ 'חי   
      
תשירדו תונקתה יפל םיאתמ טוליש תנקתה     05.1.140
םיקוזיחהו םירזיבאה לכ ללוכ. ןנכתמה      

    160.00    80.00     2.00 .םישורדה 'חי   
      
טרפ יפל םיכנ יתוריש תלד תנקתהו הקפסא     05.1.150
ןמש ריזחמ ,הזיחא תידי ללוכ 502/09 תודימב      

  5,400.00 2,700.00     2.00 .תועבצא ןגמו 'חי   
 29,040.00 .םיתוריש יאת תשגנה 1.50 כ"הס  

      
.ן י י נ ב ה  ך ו ת ב  2.50 ק ר פ  ת ת       
      
םע םואיתב( רדחל הסינכ תלד תפלחה     05.2.010
ללוכ 502/09 תודימב טרפ יפל )ןנכתמה      
תציחמ תסירה י"ע הסינכה חתפ תלדגה      
ךרואה תלדגהל אתל חתפה תלדגהו הסינכה      
תלד תבכרהו הקפסאו . חקפמה תייחנה יפל      
ןמש ריזחמ ,הזיחא תוידי ללוכ תמאתומ השדח      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .תועבצא ןגמו 'חי   
      
םינפ חיט ג"ע לירק רפוס  עבצב העיבצ     05.2.020
תובכש שולש ,חקפמה תשירד יפל תומוקמב      

 12,000.00    30.00   400.00 ןנכתמה רושיא יפל ןווג .דיחא ןווג תלבקל דע ר"מ   
 15,000.00 .ןיינבה ךותב 2.50 כ"הס  

      
.ן י י נ ב ל  ץ ו ח מ  3.50 ק ר פ  ת ת       
      
יפל הנבמל ביבסמ ,תבלתשמ ינבא ףוציר     05.3.010
תריחב יפל םינוש תומוקמב חותיפ תינכת      

 20,000.00   100.00   200.00 .לוחו עצמ תיתשת ללוכ ריחמה .לכירדאה ר"מ   
      
גנוטיא גוסמ02/001/01 המורט ןג ןבא עוציב     05.3.020
ןוטב תרוגח תקיצי ללוכ .רופא ןווגב ע"ש וא      

  1,200.00    60.00    20.00 .תמלשומ הדובע תלבקל דע רטמ   
      
      
      

 21,200.00 3.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן הנגשת בתי ספר   .../013 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

20/10/2019
דף מס':     013 7102 הרערע רפס יתב תשגנה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 21,200.00 מהעברה      
      
      
ללוכ .ע"ש וא גנוטיא גוסמ הפש ןבא עוציב     05.3.030
הדובע תלבקל דע ןוטב תרוגח תקיצי      

  1,000.00    50.00    20.00 .תמלשומ רטמ   
 22,200.00 .ןיינבל ץוחמ 3.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 66,240.00 .םאלסלא ידוסי רפס תיב 50 כ"הס  
קובץ: אומדן הנגשת בתי ספר   .../014 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

20/10/2019
דף מס':     014 7102 הרערע רפס יתב תשגנה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ה ר א ע  'ב  י ד ו ס י  ר פ ס  ת י ב  60 ק ר פ       
      
.ש י ג נ  ם י ת ו ר י ש  א ת  1.60 ק ר פ  ת ת       
      
יפל בורק םוקמל שא יוביכ ןורא תזזהו הקתעה     06.1.010
תכרעמל רוביח ללוכ ריחמה .חקפמה תייחנה      
דע םישורדה םירזיבאהו םיקוזיחה לכו םימ      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .תמלשומ הדובע תלבק  
      
ללוכ מ"ס 01 יבועב סבגמ תוציחמ תיינב     06.1.020
לכו לטכפש + לירק רפוס עבצו דודיב      

  3,600.00   180.00    20.00 םישורדה םיקוזיחה ר"מ   
      
תודוקנ ללוכ ןבלו רוחש למשח תכרעמ תרדסה     06.1.030
יפוג תפלחהו הרואיתו למשח      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .םייק למשח חולל תורבחתהו.הרואת  
      
אתל בויבו זוקינ, םימ תיתשת תרדסה     06.1.040
. םייק םימ וקל רוביחו םירויכהו שיגנ םיתוריש      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק רשואמ םוקמל תלוספה יוניפ תללוכ הדובעה  
      
גוסמ םישדח הקימרק יחיראמ תוריק יופיח     06.1.050
יפל ןווג מ"ס 02/02 תודימב ןלצרופ טינרג      

  3,240.00   180.00    18.00 ר"מל ח"ש 06 דוסי ריחמ לכירדאה תריחב ר"מ   
      
יפל וצרט תופצרמב הקבדה/ףוצירו הקפסא     06.1.060
תריחב יפל ,ר"מל ח"ש 06 דוסי ריחמ םייקה      

    900.00   180.00     5.00 .לכירדאה ר"מ   
      
תמגודכ ןבל סרחמ םיכנ רויכ תנקתהו הקפסא     06.1.070
םע םלשומ ןקתומ הרטפ םגד "הסרח" תרצות      

    450.00   450.00     1.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו םירזיבאה לכ 'חי   
      
,םיכנל םירק םימ זרב תנקתהו הקפסא     06.1.080
דעוימה קפרמ טומ י"ע הלעפה , הדימעב      

    600.00   600.00     1.00 . ךרע הווש וא , םיכנל 'חי   
      
היולת ןבל סרחמ הלסא תנקתהו הקפסא     06.1.090
תרצות תמגודכ די זחאמ ללוכ םיכנל תמאתומ      
הסכמו בשומ ללוכ , לפקתמ "הילמק-הסרח"      
ללוכ , םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ סופיט      

  2,200.00 2,200.00     1.00 . ייורג יומס החדה לכימ 'חי   
      

    100.00   100.00     1.00 הטסורינמ ריינ הלטמ תנקתהו הקפסא 'חי  06.1.100
      
לדוגב ריבש אל רמוחמ הארמ תיילתו הקפסא     06.1.110
,ףוציר ינפמ מ"ס 09 הבוגבו מ"ס 08/021      

    100.00   100.00     1.00 .םישורדה םיקוזיחה לכ ללוכ 'חי   
      
      
      

 14,690.00 1.60 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן הנגשת בתי ספר   .../015 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

20/10/2019
דף מס':     015 7102 הרערע רפס יתב תשגנה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,690.00 מהעברה      
      
      
תשירדו תונקתה יפל םיאתמ טוליש תנקתה     06.1.120
םיקוזיחהו םירזיבאה לכ ללוכ. ןנכתמה      

    320.00    80.00     4.00 .םישורדה 'חי   
      
טרפ יפל םיכנ יתוריש תלד תנקתהו הקפסא     06.1.130
ןמש ריזחמ ,הזיחא תידי ללוכ 502/09 תודימב      

  2,700.00 2,700.00     1.00 .תועבצא ןגמו 'חי   
 17,710.00 .שיגנ םיתוריש את 1.60 כ"הס  

      
.ת י ל ע מ  ר י פ  2.60 ק ר פ  ת ת       
      
לכ .2 תרחא ןיוצ םא אלא 03-ב םינוטבה לכ .1      
תרחא ןיוצ םא אלא דרפנב דדמנ ןויזה      
היהי ריחמה דחוימה טרפמב רומאל ףסונב.3      
ןוטבה יטנמלא לש תונושה תורוצה לכל דיחא      
םוטיק רובע ריחמ תפסות לכ םלושת אלשו      
הקיצי,ףושח ןוטב ,םימ יפא תריצי, תוניפ      
ללוכ ריחמה.4 .תרחא ןיוצ אל םא 'דכו עפישב      
.הרפשאו בואש ןוטב      
      
רומ 0.2 דע קמועל עקרקב הביצחו הריפח     06.2.010
ללוכ ריחמה .תילעמ ריפל רטמ 0.3 בחורבו      

    990.00    55.00    18.00 .רשואמ םוקמל תלוספה יוניפ ק"מ   
      
עקרק ינפ וא הריפח תיעקרק לש רקובמ קודיה     06.2.020
001 לש תיסחי תופיפצ תגרדל יולימל תחתמ      

     84.00    12.00     7.00 וטשאא דומ יפל זוחא ר"מ   
      
מ"ס 02 תובכש יבועב ימוקמ רמוחמ יולמ     06.2.030
תופיפצ תגרדל קודיה ללוכ הנתשמ קמועב      

    100.00    50.00     2.00 .דומ יפל 001 ק"מ   
      
02 יבועב א גוס עצמ תבכש רוזיפו הקפסא     06.2.040
לש תיסחי תופיפצ תגרדל רקובמ קודיהב מ"ס      

    350.00   175.00     2.00 דומ יפל זוחא 001 ק"מ   
      
רטמ 01 דע ךרואו מ"ס 04 רטוקב תואסנולכ     06.2.050

  5,800.00   145.00    40.00 .03-ב ןוטבמ רטמ   
      
לע מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב תבכש תקיצי     06.2.060

    490.00    70.00     7.00 תקדוהמ תיתשת ר"מ   
      
ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 02 - 03 יבועב תפצר תקיצי     06.2.070

  1,080.00   270.00     4.00 .םיטרפו תינכת יפל 03-ב ר"מ   
      

 18,000.00 1,500.00    12.00 .מ"ס 02 יבועב ןייוזמ ןוטבמ תוריק תקיצי ק"מ  06.2.080
      
      

 26,894.00 2.60 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן הנגשת בתי ספר   .../016 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

20/10/2019
דף מס':     016 7102 הרערע רפס יתב תשגנה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 26,894.00 מהעברה      
      
      
מ"ס 02 יבועב תילעמ ריפל תרקת תקיצי     06.2.090

  1,620.00   270.00     6.00 .םיטרפו תינכת יפל 03-ב ןייוזמ ןוטבמ ר"מ   
      
י"פע תעלוצמ הדלפ תוטומב םינוטבה ןויז     06.2.100
ללוכ ,םישורדה םיכרואהו ,םירטקה ,תורוצה      
ףופיכ ללוכ ריחמה , תוטומ וא תותשרב שומיש      

 16,000.00 4,000.00     4.00 .הלבוהו עוניש ןוט   
      
תוללכושמ תוינמוטב תועיריב תוריק לע םוטיא     06.2.110
תבכשו תרשיימ הבכש ללוכ מ"מ 5 יבועב      

  3,000.00   200.00    15.00 .מ"ס 2 יבועב רקלק ר"מ   
      
תוללכושמ תוינימוטב תועירימ הרקתל םוטיא     06.2.120

  1,000.00   200.00     5.00 .הקלור ללוכ מ"מ 5 יבועב ר"מ   
      
לכ ללוכ תוינכתה יפל ןוולוגמ חפ לזרב ינגוע     06.2.130
תמלשהל םישורדה םיקוזיחו םירזיבאה      

  2,100.00 7,000.00     0.30 הדובעה ןוט   
      
02 יבועב ץוח תוריקב םיחתפ תחיתפו הביצח     06.2.140

  1,500.00   250.00     6.00 חיטו ןוטב י"ע חתפה תרוצ דוביע תוברל מ"ס ר"מ   
      
רוחש חיטו םוטיאל ןוטב הצברה ,ץוח חיט     06.2.150
טכילש תרשיימ הבכש ,מ"ס 5.1 יבועב דרוגמ      
ןווגב שימגרג ינועבצ טכילש ,רמיירפ ,רופא      
קיטסלפמ 'גלאמב הדובע ,חקפמה תייחנה יפל      

  7,800.00   130.00    60.00 ןרצייה תויחנה יפל ר"מ   
      
,מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ     06.2.160
לע תוקוצי 03-ב ןוטבמ תורוגח ללוכ ריחמה      
תויכנא תורוגחו ,מ"ס 03 דע הבוגבו תוציחמה      

  2,160.00   180.00    12.00 .)תורברטש( ר"מ   
      
מ"ס 5 יבועב ןבאמ גניפוק תנקתהו הקפסא     06.2.170

  1,120.00   140.00     8.00 .םימ ףאו תוניפ םוטיק ללוכ רטמ   
      
5.1 בחורב הדלפ תיצקורטסנוקמ רשג תיינב     06.2.180
ןיינבל ריפה ןיב רבחמה רטמ 0.1 ךרואו רטמ      
תנקתהו ףוצירב רשגה יופיח ,ןוילעה סלפמב      
רושיא .תכתממ יושעה רשגל הקעמ      

  2,100.00 1,400.00     1.50 .הפחמה תיכוכזל רושיאו ריפל רוטקורטסנוק ר"מ   
 65,294.00 .תילעמ ריפ 2.60 כ"הס  

      
.ן י י נ ב ל  ץ ו ח מ  ת ו ד ו ב ע  3.60 ק ר פ  ת ת       
      
םינפו ץוח תוריקב םיחתפ תחיתפו הביצח     06.3.010
י"ע חתפה תרוצ דוביע תוברל מ"ס 02 יבועב      

  1,000.00   250.00     4.00 חיטו ןוטב ר"מ   
  1,000.00 3.60 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אומדן הנגשת בתי ספר   .../017 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

20/10/2019
דף מס':     017 7102 הרערע רפס יתב תשגנה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,000.00 מהעברה      
      
      
דוסי ללוכ םיכמות תוריקו ןייוזמ ןוטבמ הרוגח     06.3.020
,מ"ס 041 בחורבו 8% עופישב הפמרל 03-ב      
הדובעה .הנתשמ בחורבו יבועב טרפ יפל      
יולימ תרזחה,ןויז, דוסיל הריפח תללוכ      
ןוטב ,רקובמ אל קודיהב מ"ס 02 לש תובכשב      

 13,500.00   900.00    15.00 .הזר ק"מ   
      
הבוגב הזיחא תיב תוחיטב הקעמ תנקתה     06.3.030
קזחומ הפמרל 5.1 " רטוק לקינ תרנצמ 09-07      
רוניצו תובשות ללוכ .םוקימה יפל הפצרב      
.הפצרהמ מ"ס 01 הבוגב תובשותה ןיב רבחמ      
םיקוזיחהו םירזיבאה לכ תא תללוכ הדובעה      

  6,000.00   500.00    12.00 .םישרדנה רטמ   
      
הבוגב די זחאממ תוחיטב הקעמ תנקתה     06.3.040
תוגרדמל 5.1 " רטוק לקינ תרנצמ 09-07      
.םוקימה יפל ידסומ רדג לע וא ריק לע קזחומ      
םיקוזיחהו םירזיבאה לכ תא תללוכ הדובעה      

    960.00   400.00     2.40 .םישרדנה רטמ   
      
003/06 לדוגב הרהזא חטשמ תנקתהו הקפסא     06.3.050

  1,800.00 1,800.00     1.00 .ידוגינ עבצב תוטילב םע מ"ס 'חי   
      
מ"ס 3 קחרמבו מ"ס 5 בחורב הקלחה דגנ ספ     06.3.060

    360.00    30.00    12.00 .חלשה הצקמ רטמ   
 23,620.00 .ןיינבל ץוחמ תודובע 3.60 כ"הס  

      
.ן י י נ ב ה  ך ו ת ב  4.60 ק ר פ  ת ת       
      
םע םואיתב( רדחל הסינכ תלד תפלחה     06.4.010
ללוכ 502/09 תודימב טרפ יפל )ןנכתמה      
תציחמ תסירה י"ע הסינכה חתפ תלדגה      
ךרואה תלדגהל אתל חתפה תלדגהו הסינכה      
תלד תבכרהו הקפסאו . חקפמה תייחנה יפל      
ןמש ריזחמ ,הזיחא תוידי ללוכ תמאתומ השדח      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .תועבצא ןגמו 'חי   
      
םינפ חיט ג"ע לירק רפוס  עבצב העיבצ     06.4.020
תובכש שולש ,חקפמה תשירד יפל תומוקמב      

 12,000.00    30.00   400.00 ןנכתמה רושיא יפל ןווג .דיחא ןווג תלבקל דע ר"מ   
 15,000.00 .ןיינבה ךותב 4.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

121,624.00 .הראע 'ב ידוסי רפס תיב 60 כ"הס  
קובץ: אומדן הנגשת בתי ספר   .../018 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

20/10/2019
דף מס':     018 7102 הרערע רפס יתב תשגנה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ה ר ע ר ע  ן ו כ י ת  ר פ ס  ת י ב  70 ק ר פ       
      
.ש י ג נ  ם י ת ו ר י ש  א ת  1.70 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ מ"ס 01 יבועב סבגמ תוציחמ תיינב     07.1.020
לכו לטכפש + לירק רפוס עבצו דודיב      

  3,600.00   180.00    20.00 םישורדה םיקוזיחה ר"מ   
      
תודוקנ ללוכ ןבלו רוחש למשח תכרעמ תרדסה     07.1.030
יפוג תפלחהו הרואיתו למשח      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .םייק למשח חולל תורבחתהו.הרואת  
      
אתל בויבו זוקינ, םימ תיתשת תרדסה     07.1.040
. םייק םימ וקל רוביחו םירויכהו שיגנ םיתוריש      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק רשואמ םוקמל תלוספה יוניפ תללוכ הדובעה  
      
גוסמ םישדח הקימרק יחיראמ תוריק יופיח     07.1.050
יפל ןווג מ"ס 02/02 תודימב ןלצרופ טינרג      

  3,240.00   180.00    18.00 ר"מל ח"ש 06 דוסי ריחמ לכירדאה תריחב ר"מ   
      
יפל וצרט תופצרמב הקבדה/ףוצירו הקפסא     07.1.060
תריחב יפל ,ר"מל ח"ש 06 דוסי ריחמ םייקה      

    900.00   180.00     5.00 .לכירדאה ר"מ   
      
תמגודכ ןבל סרחמ םיכנ רויכ תנקתהו הקפסא     07.1.070
םע םלשומ ןקתומ הרטפ םגד "הסרח" תרצות      

    450.00   450.00     1.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו םירזיבאה לכ 'חי   
      
,םיכנל םירק םימ זרב תנקתהו הקפסא     07.1.080
דעוימה קפרמ טומ י"ע הלעפה , הדימעב      

    600.00   600.00     1.00 . ךרע הווש וא , םיכנל 'חי   
      
היולת ןבל סרחמ הלסא תנקתהו הקפסא     07.1.090
תרצות תמגודכ די זחאמ ללוכ םיכנל תמאתומ      
הסכמו בשומ ללוכ , לפקתמ "הילמק-הסרח"      
ללוכ , םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ סופיט      

  2,200.00 2,200.00     1.00 . ייורג יומס החדה לכימ 'חי   
      

    100.00   100.00     1.00 הטסורינמ ריינ הלטמ תנקתהו הקפסא 'חי  07.1.100
      
לדוגב ריבש אל רמוחמ הארמ תיילתו הקפסא     07.1.110
,ףוציר ינפמ מ"ס 09 הבוגבו מ"ס 08/021      

    100.00   100.00     1.00 .םישורדה םיקוזיחה לכ ללוכ 'חי   
      
תשירדו תונקתה יפל םיאתמ טוליש תנקתה     07.1.120
םיקוזיחהו םירזיבאה לכ ללוכ. ןנכתמה      

    320.00    80.00     4.00 .םישורדה 'חי   
      
טרפ יפל םיכנ יתוריש תלד תנקתהו הקפסא     07.1.130
ןמש ריזחמ ,הזיחא תידי ללוכ 502/09 תודימב      

  2,700.00 2,700.00     1.00 .תועבצא ןגמו 'חי   
 16,710.00 .שיגנ םיתוריש את 1.70 כ"הס  

קובץ: אומדן הנגשת בתי ספר   .../019 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

20/10/2019
דף מס':     019 7102 הרערע רפס יתב תשגנה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ת ו נ ח ת  2 ת י ל ע מ  ר י פ  2.70 ק ר פ  ת ת       
      
לכ .2 תרחא ןיוצ םא אלא 03-ב םינוטבה לכ .1      
תרחא ןיוצ םא אלא דרפנב דדמנ ןויזה      
היהי ריחמה דחוימה טרפמב רומאל ףסונב.3      
ןוטבה יטנמלא לש תונושה תורוצה לכל דיחא      
םוטיק רובע ריחמ תפסות לכ םלושת אלשו      
הקיצי,ףושח ןוטב ,םימ יפא תריצי, תוניפ      
ללוכ ריחמה.4 .תרחא ןיוצ אל םא 'דכו עפישב      
.הרפשאו בואש ןוטב      
      
רומ 0.2 דע קמועל עקרקב הביצחו הריפח     07.2.010
ללוכ ריחמה .תילעמ ריפל רטמ 0.3 בחורבו      

    990.00    55.00    18.00 .רשואמ םוקמל תלוספה יוניפ ק"מ   
      
עקרק ינפ וא הריפח תיעקרק לש רקובמ קודיה     07.2.020
001 לש תיסחי תופיפצ תגרדל יולימל תחתמ      

     84.00    12.00     7.00 וטשאא דומ יפל זוחא ר"מ   
      
מ"ס 02 תובכש יבועב ימוקמ רמוחמ יולמ     07.2.030
תופיפצ תגרדל קודיה ללוכ הנתשמ קמועב      

    100.00    50.00     2.00 .דומ יפל 001 ק"מ   
      
02 יבועב א גוס עצמ תבכש רוזיפו הקפסא     07.2.040
לש תיסחי תופיפצ תגרדל רקובמ קודיהב מ"ס      

    350.00   175.00     2.00 דומ יפל זוחא 001 ק"מ   
      
רטמ 01 דע ךרואו מ"ס 04 רטוקב תואסנולכ     07.2.050

  5,800.00   145.00    40.00 .03-ב ןוטבמ רטמ   
      
לע מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב תבכש תקיצי     07.2.060

    490.00    70.00     7.00 תקדוהמ תיתשת ר"מ   
      
ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 02 - 03 יבועב תפצר תקיצי     07.2.070

  1,080.00   270.00     4.00 .םיטרפו תינכת יפל 03-ב ר"מ   
      

 18,000.00 1,500.00    12.00 .מ"ס 02 יבועב ןייוזמ ןוטבמ תוריק תקיצי ק"מ  07.2.080
      
מ"ס 02 יבועב תילעמ ריפל תרקת תקיצי     07.2.090

  1,620.00   270.00     6.00 .םיטרפו תינכת יפל 03-ב ןייוזמ ןוטבמ ר"מ   
      
י"פע תעלוצמ הדלפ תוטומב םינוטבה ןויז     07.2.100
ללוכ ,םישורדה םיכרואהו ,םירטקה ,תורוצה      
ףופיכ ללוכ ריחמה , תוטומ וא תותשרב שומיש      

 16,000.00 4,000.00     4.00 .הלבוהו עוניש ןוט   
      
תוללכושמ תוינמוטב תועיריב תוריק לע םוטיא     07.2.110
תבכשו תרשיימ הבכש ללוכ מ"מ 5 יבועב      

  3,000.00   200.00    15.00 .מ"ס 2 יבועב רקלק ר"מ   
      
      
      

 47,514.00 2.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן הנגשת בתי ספר   .../020 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

20/10/2019
דף מס':     020 7102 הרערע רפס יתב תשגנה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 47,514.00 מהעברה      
      
      
תוללכושמ תוינימוטב תועירימ הרקתל םוטיא     07.2.120

  1,000.00   200.00     5.00 .הקלור ללוכ מ"מ 5 יבועב ר"מ   
      
לכ ללוכ תוינכתה יפל ןוולוגמ חפ לזרב ינגוע     07.2.130
תמלשהל םישורדה םיקוזיחו םירזיבאה      

  2,100.00 7,000.00     0.30 הדובעה ןוט   
      
02 יבועב ץוח תוריקב םיחתפ תחיתפו הביצח     07.2.140

    750.00   250.00     3.00 חיטו ןוטב י"ע חתפה תרוצ דוביע תוברל מ"ס ר"מ   
      
ריפ לדוג יפל לק יוריקו הדלפמ הרקת קוריפ     07.2.150
יוניפ ללוכ ריחמה .ראשה קוזיחו תילעמה      

    800.00    80.00    10.00 .רשואמ םוקמל תלוספה ר"מ   
      
רוחש חיטו םוטיאל ןוטב הצברה ,ץוח חיט     07.2.160
טכילש תרשיימ הבכש ,מ"ס 5.1 יבועב דרוגמ      
ןווגב שימגרג ינועבצ טכילש ,רמיירפ ,רופא      
קיטסלפמ 'גלאמב הדובע ,חקפמה תייחנה יפל      

  7,800.00   130.00    60.00 ןרצייה תויחנה יפל ר"מ   
      
,מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ     07.2.170
לע תוקוצי 03-ב ןוטבמ תורוגח ללוכ ריחמה      
תויכנא תורוגחו ,מ"ס 03 דע הבוגבו תוציחמה      

  2,160.00   180.00    12.00 .)תורברטש( ר"מ   
      
מ"ס 5 יבועב ןבאמ גניפוק תנקתהו הקפסא     07.2.180

  1,120.00   140.00     8.00 .םימ ףאו תוניפ םוטיק ללוכ רטמ   
      
5.1 בחורב הדלפ תיצקורטסנוקמ רשג תיינב     07.2.190
ןיינבל ריפה ןיב רבחמה רטמ 0.4 ךרואו רטמ      
תנקתהו ףוצירב רשגה יופיח ,ןוילעה סלפמב      
רושיא .תכתממ יושעה רשגל הקעמ      

  8,400.00 1,400.00     6.00 .הפחמה תיכוכזל רושיאו ריפל רוטקורטסנוק ר"מ   
      
יוריקו הדלפ תייצקורטסנוקמ יוריק תיינב     07.2.200
בחורב מ"ס 5 יבועב דדובמ םר לפ תוחולמ      
ריפה ןיב רבחמה רטמ 0.4 ךרואו רטמ 5.1      

  3,300.00   550.00     6.00 .ןוילעה סלפמב ןיינבל ר"מ   
 74,944.00 .תונחת 2 תילעמ ריפ 2.70 כ"הס  

      
.ן י י נ ב ל  ץ ו ח מ  ת ו ד ו ב ע  3.70 ק ר פ  ת ת       
      
דוסי ללוכ םיכמות תוריקו ןייוזמ ןוטבמ הרוגח     07.3.010
,מ"ס 051 בחורבו 6% עופישב הפמרל 03-ב      
הדובעה .הנתשמ בחורבו יבועב טרפ יפל      
יולימ תרזחה,ןויז, דוסיל הריפח תללוכ      
ןוטב ,רקובמ אל קודיהב מ"ס 02 לש תובכשב      

 13,500.00   900.00    15.00 .רטמ 08.2 בחורב תוגרדמ 3 תיינבו .הזר ק"מ   
 13,500.00 3.70 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אומדן הנגשת בתי ספר   .../021 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

20/10/2019
דף מס':     021 7102 הרערע רפס יתב תשגנה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,500.00 מהעברה      
      
      
הבוגב הזיחא תיב תוחיטב הקעמ תנקתה     07.3.020
קזחומ הפמרל 5.1 " רטוק לקינ תרנצמ 09-07      
רוניצו תובשות ללוכ .םוקימה יפל הפצרב      
.הפצרהמ מ"ס 01 הבוגב תובשותה ןיב רבחמ      
םיקוזיחהו םירזיבאה לכ תא תללוכ הדובעה      

 10,000.00   500.00    20.00 .םישרדנה רטמ   
      
הבוגב די זחאממ תוחיטב הקעמ תנקתה     07.3.030
תוגרדמל 5.1 " רטוק לקינ תרנצמ 09-07      
.םוקימה יפל ידסומ רדג לע וא ריק לע קזחומ      
םיקוזיחהו םירזיבאה לכ תא תללוכ הדובעה      

  1,000.00   400.00     2.50 .םישרדנה רטמ   
      
082/06 לדוגב הרהזא חטשמ תנקתהו הקפסא     07.3.040

  1,500.00 1,500.00     1.00 .ידוגינ עבצב תוטילב םע מ"ס 'חי   
      
מ"ס 3 קחרמבו מ"ס 5 בחורב הקלחה דגנ ספ     07.3.050

    360.00    30.00    12.00 .חלשה הצקמ רטמ   
      
הפמר דיל תושדח תוגרדמ ףוצירו הקפסא     07.3.060

    810.00    90.00     9.00 .שיש יחיראב רטמ   
      
םיקדסב לופיטו טילונרג יחטשמ ןוקית     07.3.070

 30,000.00   150.00   200.00 .חקפמה תייחנה יפל םינוש תומוקמב ר"מ   
 57,170.00 .ןיינבל ץוחמ תודובע 3.70 כ"הס  

      
.ת ו ד ב ע מ  ן י י נ ב  ד י ל  ת ו ד ו ב ע  4.70 ק ר פ  ת ת       
      
דוסי ללוכ םיכמות תוריקו ןייוזמ ןוטבמ הרוגח     07.4.010
,מ"ס 051 בחורבו 8% עופישב הפמרל 03-ב      
הדובעה .הנתשמ בחורבו יבועב טרפ יפל      
יולימ תרזחה,ןויז, דוסיל הריפח תללוכ      
ןוטב ,רקובמ אל קודיהב מ"ס 02 לש תובכשב      

 13,500.00   900.00    15.00 .רטמ 08.2 בחורב תוגרדמ 3 תיינבו .הזר ק"מ   
      
הבוגב הזיחא תיב תוחיטב הקעמ תנקתה     07.4.020
קזחומ הפמרל 5.1 " רטוק לקינ תרנצמ 09-07      
רוניצו תובשות ללוכ .םוקימה יפל הפצרב      
.הפצרהמ מ"ס 01 הבוגב תובשותה ןיב רבחמ      
םיקוזיחהו םירזיבאה לכ תא תללוכ הדובעה      

  7,500.00   500.00    15.00 .םישרדנה רטמ   
      
הבוגב די זחאממ תוחיטב הקעמ תנקתה     07.4.030
תוגרדמל 5.1 " רטוק לקינ תרנצמ 09-07      
.םוקימה יפל ידסומ רדג לע וא ריק לע קזחומ      
םיקוזיחהו םירזיבאה לכ תא תללוכ הדובעה      

  1,600.00   400.00     4.00 .םישרדנה רטמ   
      

 22,600.00 4.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן הנגשת בתי ספר   .../022 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

20/10/2019
דף מס':     022 7102 הרערע רפס יתב תשגנה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 22,600.00 מהעברה      
      
      
תודבעמ תסינכ דיל טילונרגמ עפושמ חטשמ     07.4.040

  1,200.00   300.00     4.00 .םיהבג תמאתהל ר"מ   
 23,800.00 .תודבעמ ןיינב דיל תודובע 4.70 כ"הס  

      
.ן י י נ ב ה  ך ו ת ב  5.70 ק ר פ  ת ת       
      
םע םואיתב( רדחל הסינכ תלד תפלחה     07.5.010
ללוכ 502/09 תודימב טרפ יפל )ןנכתמה      
תציחמ תסירה י"ע הסינכה חתפ תלדגה      
ךרואה תלדגהל אתל חתפה תלדגהו הסינכה      
תלד תבכרהו הקפסאו . חקפמה תייחנה יפל      
ןמש ריזחמ ,הזיחא תוידי ללוכ תמאתומ השדח      

  6,000.00 3,000.00     2.00 .תועבצא ןגמו 'חי   
      
םינפ חיט ג"ע לירק רפוס  עבצב העיבצ     07.5.020
תובכש שולש ,חקפמה תשירד יפל תומוקמב      

 12,000.00    30.00   400.00 ןנכתמה רושיא יפל ןווג .דיחא ןווג תלבקל דע ר"מ   
 18,000.00 .ןיינבה ךותב 5.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

190,624.00 .הרערע ןוכית רפס תיב 70 כ"הס  
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הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

20/10/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     023 7102 הרערע רפס יתב תשגנה

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

.ב"טח רפס תיב 10 קרפ    
   

                 38,910.00 .םיתוריש יאת תשגנה 1.10 קרפ תת   
   

                 15,110.00 .שיגנ םיתוריש את 2.10 קרפ תת   
   

                 60,000.00 .תונחת 2 תילעמל הנכה 3.10 קרפ תת   
   

                 15,000.00 ןיינבה ךותב 4.10 קרפ תת   
   

   129,020.00 .ב"טח רפס תיב 10 כ"הס               
   
.הראע לאלהלא 'א ידוסי רפס תיב 20 קרפ    
   

                  8,360.00 .שיגנ םיתוריש את 1.20 קרפ תת   
   

                 15,000.00 .ןיינבה ךותב 2.20 קרפ תת   
   

                 22,200.00 .ןיינבל ץוחמ 3.20 קרפ תת   
   

    45,560.00 .הראע לאלהלא 'א ידוסי רפס תיב 20 כ"הס               
   
.תארהדלא ידוסי רפס תיב 30 קרפ    
   

                  5,500.00 .שיגנ םיתוריש את 1.30 קרפ תת   
   

                 15,000.00 .ןיינבה ךותב 2.30 קרפ תת   
   

                 22,200.00 .ןיינבל ץוחמ 3.30 קרפ תת   
   

    42,700.00 .תארהדלא ידוסי רפס תיב 30 כ"הס               
   
.הדהנלא ידוסי רפס תיב 40 קרפ    
   

                 60,820.00 .םיתוריש יאת תשגנה 1.40 קרפ תת   
   

    60,820.00 .הדהנלא ידוסי רפס תיב 40 כ"הס               
   
.םאלסלא ידוסי רפס תיב 50 קרפ    
   

                 29,040.00 .םיתוריש יאת תשגנה 1.50 קרפ תת   
   

                 15,000.00 .ןיינבה ךותב 2.50 קרפ תת   
   

                 22,200.00 .ןיינבל ץוחמ 3.50 קרפ תת   
   

    66,240.00 .םאלסלא ידוסי רפס תיב 50 כ"הס               
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הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

20/10/2019
דף מס':     024 7102 הרערע רפס יתב תשגנה

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

.הראע 'ב ידוסי רפס תיב 60 קרפ    
   

                 17,710.00 .שיגנ םיתוריש את 1.60 קרפ תת   
   

                 65,294.00 .תילעמ ריפ 2.60 קרפ תת   
   

                 23,620.00 .ןיינבל ץוחמ תודובע 3.60 קרפ תת   
   

                 15,000.00 .ןיינבה ךותב 4.60 קרפ תת   
   

   121,624.00 .הראע 'ב ידוסי רפס תיב 60 כ"הס               
   
.הרערע ןוכית רפס תיב 70 קרפ    
   

                 16,710.00 .שיגנ םיתוריש את 1.70 קרפ תת   
   

                 74,944.00 .תונחת 2 תילעמ ריפ 2.70 קרפ תת   
   

                 57,170.00 .ןיינבל ץוחמ תודובע 3.70 קרפ תת   
   

                 23,800.00 .תודבעמ ןיינב דיל תודובע 4.70 קרפ תת   
   

                 18,000.00 .ןיינבה ךותב 5.70 קרפ תת   
   

   190,624.00 .הרערע ןוכית רפס תיב 70 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

   656,588.00  יללכ כ"הס  
    111,619.96 מ"עמ %71  
    768,207.96 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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